lkstri:o:'Cinær generoLf orse:!.luå k3.n indkaLdes 3f besty:..'Is.n I.j:k
indkel4es, når i"nieressenter !epr-s entef.ende nindst 1/J ai dei s'r1.1
C9 sr€r,]Ixetal kræver d.gt.

-

:,rn orci.rær'3 g:ne!.3Lfcrs arli:rg er altid. be slutrlir5sJl.6tj.5. E:- ;t::----.,
grdinær gan.r:rtrif orsr.nling e:' tinl be slutningsdygtig. hvis nlnisl :-r"--,-.
ie1?., 3.f ,1,: i sa:llerLe sie --'iiet3,i er repræsentel'et; er d?it,: :-ki.e ir l- ..1
t::1 :i::1 åi::di.:Lic:srinj.angeil i:ld.1/ei-sies på ny ned loriig i::i3i, o:
.i-;r]::::'-r-1:--l ge:1?r'tl-irtsltiin3 .r :,Ii1d be shrtnj.ngs dy,giig,
$ e.

3eslu:i:i-rser på s:ner:-Ifors:JlIin€rn.
1;o afstelo lng på generalf orsarnlir'l.g har hver i-n-beressgnt l- stemdeJ ,Jrj
desuden tj-llægges der interessenterne 1 stenne for hver påbegyndt 2CC

parter efter tr)artsfordelj-ngsListen.
3€sl-utninger på genera].forsamli-nger yed.tagas ned sLnpelt

flertal"

Stemmeretten udøvea ved personlig tilstedevæ3els€ på generalforsanllngen, dog haT interessenterene ret til- et efgive stenB€ ved et ned
skr|ift].ig fuldeagt derti]- benynaliget neAlem af landvirailngslaget, roen
ingen kan t0øde ned ner€ erld 3 fuldmagter.

$ 10.
Besty].eIse4.

3estyrelsen består af 3 medlehner valgt

for J år a,d gangen cl

genexalforsamllngen..

?or ae e.f generalfors..:nlingen ./algte
il.esuden

be

styrel- sesnedl emner vælges

dc:'-'

personlige stedfortræde::e.

Avert å:' afgår efter tur eet e,f de af geoeralforsanlingen valgte b.s il,rel s,: sle.ll emner semlt vedkonulencle stedfortræd.er. Afganger Ae 'to r:i-:.
3te å: 3igøres ved loåtrækning. Genvalg er till3dt,
3asiJrraisen skel stilLe forslag on rtalg af 4yt !]edlelx cg siedf ci'ir:-'il.

i3slyr:elseii vælger seLv si4 fcr'lrelld og fordeler arbejdet blandt

sj l'r'j

medlemnret.

3e6iyrelsen fører en protokoL over forhandlingerne på bestyrelscsr'o'
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der gE generalf ors.riiiin,l

t

e"

jr.

generalf orsexllingen .,.edtascr r.rgler for bestyrelsens alnsv3rligbed
I
pe:rges3ger 06 for deglenge så befordringsgod.tgørets e r-or de af ger;_
:"f i.' :sejn-i:r; ;:: 7a1 JEc : s t;T -r-- s c sj:t.: :l -::_n-- :,
.j

Bostlireis?.:: rr b.:slutnltgsa;;gtig,nær,rr.:eilierr:r--rt;t: tilstgd.e.. 3€l;l-.l1j..
ni-nger v:iti.g:s -,-=d sin!lii ileriar, id?i io rraa]r.,j. ens sreilne g.r .,t.C,
si1g?i i :r,lfæLde ti sie:ail.eiiå-1. c.

,\.lii

)

s it:reT36-rentel. er .rrigbari: scn i:led.letsel ::
i:estJrelsr11 gå pl-iåiige f.j :toCi?ge ral6, nednindle 6ygdon, borirejj.
Jiler 3:1i9r! s.f '.est.-,.i:eisen Eod*kenii gF-rnd. forhindter varetegelse o:
h'rervei. i,ileClerL.ner af besryrcLsen er berettiget ii1 at undslå si€i j.::.
at nodtag3 :ralg I J år ?f:er udlobet ef hver tjenesteperlode,
I tufæld.e af v3rigt forfald for Jt ef bestt-re]-sesmedleo]trerne supple_
res bestyl:elsen ned ved.koanend.e stedf ortr@d.er.
iå:1:-,.1-:1Ci.gsi

a€i :

i

s

)

rr.

]-asets re
af bi
landvindinge].agets regnskabså! 1øber fra 1. april tj.I 31. trarts. Irden I. juni ske]. be€tJrrels€n frensende det pr. 31. narts afsl-utted.e
regnskat e'ed stetusclgølelse til revisoren, son tilbagesender det x("d.
påtBgning inden 1, Juli. Inden l. oktober ind.Eetder bestyxelsen re6r_.
skabet og udg.iftsbudgettet for det kolnD.ende åT med betcetning on den
ordinære generalforsamling til axotsrådet til endetig decisj-on af regr.
skebet. Udgif i,'sbud.gettei bø! iad.befatte 1) renter :g afdrag på Iå1,
2) drj"fisudgi.fter, J) e.noriri serings- eiler henlæ6gelse sbidrag seåt

.l) særl-ige b:.dras, jfr,
Å'trtsrådet træfier
og regnskabei fca

der skai cpkræves

S$

l-4.

rå åF.1.-]dl:Lg af udgift sbudgeitet fcr det konfiendc å:]
i..:t ..isluttede år beslutning o!1, hvor stort biCreg
hos int 3re s sente-jne i d.et koroiEende regnskabsåf.

. lån kan ikke opiaJes irLjlr 3-]r1tst'å,leis slarykice.
De

af antstuen i

bidrsg udbetales til b.:-.
styrelsen indell 1. :p:'il og I. okrcber. AlisråCets udglfter ved.roreil.
)
de landvind.ingslaget ! .l.ei iorlobne h:.]-vår refund.eres amtsrådet ei
htle.Avf.rolngslageis be styrelse ef ter re grling.
si.at i ei er]Itin..rne opk?æve.le

